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PErTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN GAYO LUES

Struktur Ekonomi
Sebagai sebuah wilayah yang sedang berkembang Kabupaten Gayo Lues memiliki 
perbedaan struktur penguasaan sumber daya manusia, sumber daya alam maupun 
sumber daya finansial antar kecamatan/kampung yang cukup beragam. Sumber daya 
manusia merupakan faktor produksi potensial yang bertanggung jawab terhadap 
keberlangsungan proses produksi, sedangkan sumber daya alam merupakan faktor 
dasar kekayaan alam yang medorong timbulnya peristiwa dan perilaku ekonomi oleh 
berbagai pelaku ekonomi.

Yang dimaksud dengan wilayah di sini adalah wilayah ekonomi. Wilayah ekonomi 
adalah wilayah geografi yang secara administrasi dikelola oleh suatu pemerintahan, 
dimana manusia, barang, dan modal bebas berpindah, yang meliputi wilayah udara, 
daratan, dan perairan. Sedangkan ekonomi domestik adalah kegiatan ekonomi yang 
terjadi dalam wilayah domestik suatu daerah, yang dibedakan dengan luar daerah 
berdasarkan konsep residen, bukan karena unsur kedaerahan yang dilakukan oleh 
unit-unit institusi ekonomi yang dikelola residen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro 
yang dirancang untuk menyajikan peristiwa-peristiwa ekonomi dalam memanfaatkan 
sumber daya tersebut dan lebih lanjut memahami keterkaitan transaksi-transaksi 
yang terjadi diantaranya Selain itu, PDRB juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi 
pelaksanaan program pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah setempat dan sebagai dasar perencanaan pembangunan di masa yang akan 
datang. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha 
dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa 
akhir yang  dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu periode tertentu.

Secara umum, pada tahun 2009 struktur perekonomian Kabupaten Gayo Lues  tidak 
banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Sektor pertanian masih dominan dalam 
pembentukan PDRB Kabupaten Gayo Lues yaitu sebesar 58,13 persen. Relatif rendahnya 
sumber daya manusia di Kabupaten Gayo Lues menjadi faktor utama sektor pertanian 
masih dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gayo Lues.

Sektor jasa-jasa menjadi penyumbang terbesar kedua dalam pembentukan PDRB 
Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2009 yaitu sebesar 14,73 persen. Sedangkan 
sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati urutan ketiga yaitu sebesar 9,19 
persen.

Untuk sektor konstruksi menyumbang 7,93 persen dari total PDRB kabupaten Gayo 
Lues tahun 2009. Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Gayo Lues sebagai kabupaten 
yang baru berumur sepuluh tahun sedang melakukan pembangunan infrastruktur baik 
berupa pembukaan jalan maupun pembangunan sarana prasarana lainnya.

Bila keempat sektor tersebut digabungkan yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa, 
sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor konstruksi maka akan menghasilkan 
89,98 persen dari total PDRB Kabupaten Gayo Lues tahun 2009. Sedangkan 10,02 
persen PDRB disumbangkan oleh lima sektor yaitu sektor keuangan, sektor listrik, air 
bersih, sektor industri, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor pertambangan. 
Berikut peranan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2009.



Perkembangan peranan PDRB sektor pertanian dari tahun 2006 sampai dengan tahun 
2009 cenderung menurun yaitu 60,54 persen pada tahun 2006 menjadi 58,13 persen 
pada tahun 2009.Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi terhadap 
PDRB paling kecil diantara sektor lainnya yaitu sebesar 0,07 persen pada tahun 2009. 
Sumber tambang di Kabupaten Gayo Lues meliputi batu kapur, diorit, marmer, bel-
erang, pasir, pasir kuarsa, feldfar dan lain-lain. Namun hanya batu kapur saja yang 
ditambang secara resmi. 

Peranan sektor industri  pengolahan dalam kurun waktu 2006 sampai dengan tahun 
2009 terus meningkat. Pada tahun 2006 sektor ini mempunyai kontribusi sebesar 4,25 
persen dan akan terus meningkat. Terakhir pada tahun 2009 sektor industri mempunyai 
kontribusi sebesar 5,22 persen.  Sektor listrik dan air bersih berada pada peringkat 
kedua terkecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gayo Lues yaitu hanya 0,74 persen 
pada 2009. Namun kontribusi sektor ini terhadap PDRB menunjukan kecenderungan 
naik. Ini menunjukkan kemajuan kabupaten Gayo Lues, karena ktersediaan sumber 
daya energi listrik (electricity) merupakan salah satu modal dasar bergeraknya pereko-
nomian suatu wilayah selain modal-modal lainnya yang juga penting.

Sejak berdirinya kabupaten Gayo Lues tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, pemer-
intah daerah dengan APBD yang ada terus melakukan pembangunan infrastruktur di 
wilayah ini. Mulai dari pembangunan komplek perkantoran yang berfungsi sebagai 
pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat sampai dengan pembangunan sarana 
lainnya seperti lapangan sepak bola seribu bukit dan arena pacuan kuda. Pembangu-
nan tersebut digambarkan dengan kontribusi sector konstruksi yang terus meningkat 
yaitu tahun 2006 sebesar 5,94 persen dan meningkat pada tahun 2009 sebesar 7,93 
persen. 

Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dari tahun 2006 sampai dengan 
tahun 2009 tidak terlalu besar perubahannya. Kontribusi sektor ini pada tahun 2006 



sebesar 1,83 persen dan pada tahun 2009 sebesar 1,96 persen. Hal ini menunjukan 
transportasi dan komunikasi di kabupaten Gayo Lues dalam kurun waktu empat tahun 
tidak terlalu berkembang.  Kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahan 
dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 mengalami penurunan yaitu 2,23 persen 
pada tahun 2006 dan 2,04 persen pada tahun 2009. Sedangkan kontribusi sector yang 
terakhir yaitu sektor jasa-jasa dalam kurun waktu 2006-2008 mengalami penurunan 
yaitu dari 15,18 persen menjadi  14,41 persen. Namun pada tahun 2009 sektor ini 
mengalami peningkatan menjadi 14,73 persen.

Pertumbuhan Ekonomi
Perekonomian Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu bentuk perekonomian 
wilayah yang relatif stabil. Hal ini disebabkan karena perekonomian Kabupaten Gayo 
Lues tidak terlalu banyak berinteraksi dengan wilayah lain. Pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Gayo Lues yang ditunjukkan dengan PDRB atas dasar harga konstan 2000 
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan  tahun sebelumnya.

Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues sebesar 5,01 persen 
sedangkan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues sebesar 
4,96 persen. Relatif stabilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues antara lain 
didukung oleh iklim investasi di berbagai sektor yang kondusif sehingga banyak pihak 
swasta yang menanamkan modalnya baik dalam skala kecil maupun menengah. Makin 
banyaknya toko-toko yang berdiri merupakan salah satu bukti nyata.

PDRB Per Kapita
PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-
masing penduduk sebagai hasil proses produksi. Besaran PDRB perkapita diperoleh den-
gan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. 

Pada tahun 2009, secara agregat PDRB perkapita Kabupaten Gayo Lues atas dasar 
harga berlaku sebesar 10,60 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap 
penduduk Kabupaten Gayo Lues memberikan sumbangan dalam pembentukan PDRB 
atas dasar harga berlaku sebesar Rp 10.597.733,99 selama tahun 2009 atau naik sekitar 
12,91  persen dari tahun 2008.



KEUANGAN dAErAH

Keuangan daerah Kabupaten Gayo Lues telah dikelola secara tertib, taat hukum, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 

Bupati Gayo Lues adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan 
mewakili Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam kepemilikan kekayaan daerah 
yang dipisahkan. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 
melimpahkan seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, pena-
tausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah 
kepada :
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
b. Kepala DPKD selaku PPKD; dan
c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Adapun jumlah APBK dan APBK-P tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dan tanggal 
penetapannya adalah sebagai berikut.
Di dalam struktur APBK Gayo Lues tahun 2011, persentase belanja tidak langsung 
terhadap total APBK adalah sebesar 48,06 persen sedangkan persentase belanja lang-
sung sebesar 51,94 persen dari total APBK. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah 
Kabupaten Gayo Lues untuk terus meningkatkan efektifitas belanja daerah untuk 
kesejahteraan rakyat.

Dalam struktur pendapatan daerah APBK Gayo Lues Tahun 2011, dana perimbangan 
masih menjadi kontributor utama dibanding sumber pendapatan lain. Hal ini men-
dorong Pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk terus meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan kemandirian daerah sesuai semangat otonomi 
daerah. Dan melihat potensi dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Gayo 
Lues, maka sumber PAD Gayo Lues akan terus meningkat sesuai yang diharapkan. 
Berikut kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap dalam 
APBK Gayo Lues Tahun 2011.



INFRASTRUKTUR DAERAH



PErKEMBANGAN INFrASTrUKTUr dAErAH

Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Kondisi  infrastruktur sangat mempengaruhi kemajuan daerah, bahkan, kelengkapan 
infrastruktur merupakan salah satu alasan penentu jadi tidaknya investor berinvestasi. 
Hal ini dapat dipahami karena dukungan infrastruktur yang lengkap dan modern 
menjadikan urusan menjadi lebih mudah dan murah. Jaringan transportasi yang baik 
menjadikan distribusi barang dan jasa lebih cepat dan murah, kelengkapan sarana 
telekomunikasi membuat komunikasi dapat dilakukan tiap saat sehingga peluang dan 
keputusan tidak terlewatkan.

Tidak dapat dipungkiri, sektor transportasi merupakan faktor utama bagi tumbuh dan 
berkembangnya sektor-sektor lain. Sektor tranportasi berfungsi untuk menghubungkan 
antara suatu wilayah ekonomi dengan wilayah lain dan antara lokasi produksi dengan 
lokasi pemasaran produk yang pada akhirnya akan meningkatkan skala ekonomi 
seluruh wilayah. Berikut perkembangan panjang dan kondisi jalan dalam wilayah 
Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011.

Uraian Tahun 
2006 (km)

Baik (km) Sedang (km) Tidak Baik (km) Tahun 
2011 (km)2006 2011 2006 2011 2006 2011

Jalan 
Nasional 124,5 64,5 123 57,5 1,5 2,5 - 124,5

Jalan 
Provinsi 168,7 20 66 90 81 58,7 21,7 168,7

Jalan 
Kabupaten 509,93 120,59 219,65 210,87 266,7 178,56 137,3 623,65

Pada kondisi tahun 2009, terdapat 115 unit jembatan pada lintasan jalan Blangkejeren-
Perbatasan Aceh Tengah, Blangkejeren-Perbatasan Aceh Tenggara, Blangkejeren-
Perbatasan Aceh Timur, dan Blangkejeren-Perbatasan Aceh Barat Daya, dengan panjang 
total 2.040 meter. Selain itu, terdapat penambahan sekitar 189 meter jembatan baru 
dan peningkatan kualitas 271 meter jembatan lama, dalam kurun waktu tahun 2006 
sampai dengan tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga terus berusaha 
meingkatkan aksesibilitas antara sentra produksi pertanian dengan pemukiman 
penduduk dengan telah membangun sekitar 41 jembatan gantung di beberapa lokasi 
dengan total panjangnya mencapai sekitar 2.805 meter.

Sarana Pengairan/Irigasi
Sebagai kabupaten yang pencaharian masyarakatnya mayoritas dari sektor pertanian, 
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus berupaya agar lahan-lahan pertanian masyarakat 
tidak kekurangan pasokan air pada musim kering. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir 
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah membangun saluran irigasi sepanjang 7.100 
meter dan 7.485 meter bronjong untuk kepentingan normalisasi sungai.

Sarana Permukiman dan Perkantoran
Seiring dengan berjalannya roda pemerintahan dan terjadinya pertumbuhan ekonomi 
yang signifikan, maka kebutuhan akan permukiman dan kebutuhan akan gedung 
perkantoran yang nyaman dan asri juga terus mendesak. Tingkat perbandingan antara 
kebutuhan akan tempat tinggal dan rumah layak huni yang tersedia di Gayo Lues relatif  
tidak seimbang, artinya orang yang butuh tempat tinggal lebih banyak dibandingkan 
rumah layak huni yang tersedia.



Hal ini membuat pemerintah berusaha bekerjasama dengan pengembang properti 
untuk membangun kawasan perumahan (diutamakan perumahan PNS) di berbagai 
lokasi diantaranya di Blang Sere dan Sangir. Selain itu, demi meningkatkan kinerja 
pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga telah membangun kompleks 
perkantoran yang asri dan nyaman di pinggiran Kecamatan Blangkejeren.

Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan
Pada dasarnya pendidikan merupakan upaya sistematis untuk mencerdaskan kehidu-
pan bangsa sehingga dapat menjadi bangsa yang maju, cerdas, dan mandiri. Oleh 
karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk menjadikan pendidikan nasional 
kita maju. Jauh-jauh hari pemerintah bersama DPR telah mencanangkan minimal 20 
persen dari belanja APBN dialokasikan untuk pendidikan nasional.

Perkembangan jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Gayo Lues selama lima tahun 
terakhir menunjukkan peningkatan besar. Semenjak berdirinya Kabupaten Gayo Lues 
sampai dengan sekarang perkembangan unit sekolah baru beserta sarana pendukung 
lainnya menunjukkan peningkatan yang signifikan.



Sampai dengan tahun 2011, jumlah Unit Sekolah Baru untuk tingkat pendidikan dasar 
telah mencapai 104 unit, dengan rincian 16 unit TK dan 89 unit SD. Untuk pendidikan 
menengah, terdapat 29 unit SMP, 14 unit SMA dan 2 unit SMK.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gayo Lues 
cukup baik. Kehadiran sekolah baik sekolah negeri maupun swasta sangat membantu 
dalam mewujudkan penyediaan jumlah sekolah yang memadai baik pada jenjang 
prasekolah sekolah menengah, dan perguruan tinggi.

Hal ini dibuktikan dengan telah dibangunnya Kampus Universitas Syiah Kuala (UN-
SYIAH) yang berlokasi di Kecamatan Blang Jerango. Status kampus ini merupakan 
kampus III yang berinduk pada kampus Unsyiah yang berpusat di Banda Aceh.

Sejalan dengan pembangunan sarana dan prasaran pendidikan, sarana dan prasarana 
kesehatan juga terus ditingkatkan agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat 
dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

Selama kurun waktu 10 tahun semenjak pemekaran, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues 
terus menambah sarana dan prasarana kesehatan hingga tingkat kampung, mulai dari 
poskesdes, pustu hingga puskesmas.

Medio 2011, jumlah unit puskesmas di Kabupaten Gayo Lues  adalah sebanyak 12 
unit. Ini artinya pada setiap kecamatan telah berdiri minimal 1 unit puskesmas. Di sisi 
lain demi lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan  
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga telah mendirikan beberapa unit Puskesmas 
Pembantu (Pustu) di beberapa lokasi yang dianggap memerlukan sarana kesehatan 
ini. Selain  Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues 
juga telah merintis berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah yang mulai dibangun sejak 
tahun 2008 berlokasi di Sangir, dan rencananya akan dijadikan rumah sakit bertipe 
C. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sangir ini juga telah dilengkapi peralatan kes-
ehatan yang memadai.

Fasilitas Keagamaan
Kabupaten Gayo Lues merupakan Kabupaten Religius, ini artinya Pemerintah Kabu-
paten Gayo Lues beserta masyarakat terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan 
keagamaan agar tercipta Gayo Lues yang bersyari’at Islam secara kaffah, terutama 
semenjak diberlakukannya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh.

Pada tahun 2009, di Kabupaten Gayo Lues telah didirikan total 111 mesjid dan 118 
menasah yang berfungsi sebagai tempat masyarakat untuk belajar ilmu agama. Selain 
itu, melalui pembinaan dan fasilitasi Kantor Kementerian Agama juga telah didirikan 
sebanyak 10 unit Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta, 5 Madrasah Tsan-
awiyah negeri dan swasta, serta 1 unit Madrasah Aliyah Negeri.

Fasilitas Olahraga dan Kebudayaan
Sebagai daerah yang terus meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya, Pemer-
intah Kabupaten Gayo Lues berupaya untuk terus meningkatkan fasilitas olahraga, 
kesenian dan kebudayaan.

Pada tahun 2011, di Kabupaten Gayo Lues telah terbangun sarana olahraga bertaraf 
nasional, di antaranya Stadion Sepakbola Seribu Bukit, Stadion Pacuan Kuda Tradisional 
Buntul Nege, dan Kompleks Olahraga Pemda.



Sarana dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Sebelum tahun 2002 atau tepatnya sebelum Kabupaten Gayo Lues dimekarkan dari 
Kabupaten Aceh Tenggara, daerah ini termasuk daerah yang terisolir, baik dari segi 
transportasi maupun dari segi komunikasi, sehingga distribusi barang maupun pe-
nyampaian informasi ke wilayah Gayo Lues sering terlambat.

Menyadari akan hal itu, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus dan berupaya menyikapi 
ketertinggalan tersebut dengan memacu pembangunan bidang transportasi maupun 
bidang komunikasi dan informasi.

Sekarang setelah kurang lebih 10 tahun berlalu, Kabupaten Gayo Lues telah berkem-
bang secara pesat. Pada tahun 2011 akses transportasi dari kampung menuju ibukota 
kecamatan dan dari kecamatan ke ibukota kabupaten telah dapat dilalui kendaraan 
roda 4 (empat). Demikian juga dengan sarana komunikasi, hampir seluruh wilayah 
Gayo Lues telah terjangkau oleh jaringan komunikasi seluler, kecuali Kecamatan Pin-
ing. Namun walau begitu, pemerintah telah berhasil menyiasati hal tersebut dengan 
memfasilitasi pembangunan sarana komunikasi pedesaan di hampir setiap kampung 
di Kabupaten Gayo Lues, tentu hal ini sangat membantu dalam hal penyediaan sarana 
komunikasi masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga berupaya untuk meningkatkan sarana 
perhubungan, baik perhubungan darat maupun udara. Pemerintah Kabupaten Gayo 
Lues telah membangun terminal terpadu di Cinta Maju dan juga telah memfasilitasi 
berdirinya airstrip di Blang Tenggulun dengan sumber pendanaan dari APBN maupun 
Otsus APBA, yang diharapkan nantinya menjadi cikal bakal berdirinya bandar udara, 
yang akan terkoneksi dengan bandara di berbagai wilayah di Provinsi Aceh.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga telah menyediakan beberapa bus 
sekolah dan angkutan pedesaan yang tersebar di beberapa lokasi di kecamatan. Tero-
bosan ini diharapkan akan dapat mempermudah siswa untuk menjangkau sekolah dan 
mempermudah petani untuk mengangkut hasil pertaniannya ke pasar terdekat.

Khusus untuk angkutan darat, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga telah mem-
fasilitasi berdirinya perusahaan angkutan barang maupun penumpang dengan trayek 
ke berbagai jurusan, mulai dari Blangkejeren-Banda Aceh, Blangkejeren-Takengon, 
Blangkejeren-Kuta Cane, dan Blangkejeren-Medan. Berikut nama perusahaan angkutan 
yang melayani pengangkutan barang maupun penumpang yang ada di Gayo Lues.



Fasilitas Air Bersih dan Air Minum
Tidak dapat dipungkiri, salah satu indikator kemajuan suatu daerah adalah tersedianya 
air bersih yang layak untuk digunakan. Selain itu, daerah yang maju juga harus men-
jamin tersedianya air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat 
perkotaan.

Kabupaten Gayo Lues sebagai daerah yang berkembang, telah menjalankan langkah-
langkah strategis demi tersedianya air bersih dan air minum yang layak baik bagi 
masyarakat perdesaan maupun masyarakat perkotaan. PDAM Tirta Sejuk sebagai BUMD 
yang bergerak di sektor penyediaan air minum telah dapat memproduksi air minum 
hingga 1 juta m3

 
air setiap tahunnya, dengan distribusi air ke pelanggan mencapai 500 

ribu m3 air/tahun. Sedangkan untuk setiap kampung yang belum terjangkau pelayanan 
air minum dari PDAM, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah menyikapinya dengan 
membangun instalasi air bersih.

Sarana dan Prasarana Kelistrikan
Pada zaman sekarang ini, listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital. Selain untuk 
penerangan, listrik juga telah digunakan untuk segala aktifitas manusia dalam kehidu-
pannya termasuk dalam kegiatan perekonomian. Hampir seluruh wilayah kecamatan 
di Kabupaten Gayo Lues telah menikmati fasilitas listrik. Selain dari PLN Ranting 
Blangkejeren, penyediaan energi listrik di beberapa kecamatan juga disediakan oleh 
beberapa PLTMH yang dibangun pemerintah. Pembangunan PLTMH ini dimungkinkan, 
karena Kabupaten Gayo Lues memiliki banyak sumberdaya air yang debitnya cukup 
dan stabil. Beberapa PLTMH diantaranya PLTMH Gumpang, PLTMH Rerebe, PLTMH 
Marpunge, PLTMH Pepelah, dan beberapa PLTMH lainnya.

Fasilitas Perdagangan dan Perbankan
Di Gayo Lues, sektor perdagangan sebagai bagian dari penggerak ekonomi daerah 
mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB. Dibandingkan 
dengan kontribusi sektor yang lain, kontribusi sektor perdagangan merupakan terbe-
sar ketiga setelah sektor pertanian dan sektor jasa. Kontribusi sektor perdagangan 
terhadap PDRB tahun 2009 adalah sebesar 9,19 persen.

Dan demi menunjang tumbuhnya sektor perdagangan tersebut, pemerintah telah me-
nyediakan pusat-pusat distribusi dan transaksi antara produsen produk pertanian den-
gan konsumen/pelanggan. Beberapa lokasi pasar yang telah dibangun oleh Pemerintah 
Kabupaten Gayo Lues adalah Pasar Tradisional Tebelang dan Pasar Terpadu Sentang. 
Selain pasar-pasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga telah membangun 
beberapa pasar tingkat kecamatan dan pasar tingkat kampung. Dengan adanya pasar 
ini, maka para petani tidak lagi mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian 
mereka, sehingga tingkat pendapatan mereka dapat meningkat dan membaik.

Selain membangun pasar tradisional, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga telah 
mempermudah investor untuk dapat medirikan pasar modern, sehingga nantinya 
dengan keberadaan pasar modern ini dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam jum-
lah banyak.

Dari sisi lain, pertumbuhan jumlah nasabah pada bank BPD dan BRI juga terus men-
galami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa taraf kehidupan masyarakat Gayo 
Lues terus meningkat. Peningkatan jumlah nasabah bank BPD dan BRI sebesar rata-rata 
14,87 persen dalam waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, demi mempermudah masyarakat 
dalam bertansaksi, masing-masing bank tersebut telah menyediakan minimal 1 (satu) 



unit mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berlokasi di pusat kota Blangkejeren. 
Dengan ini diharapkan peredaran uang di Kabupaten Gayo Lues dapat berjalan dengan 
lancar.

Prasarana Perekonomian
Seperti telah diketahui, Kabupaten Gayo Lues sebagai kabupaten agro terus membenahi 
diri demi tumbuhnya sektor perekonomian berbasis kerakyatan. Diharapkan dengan 
tumbuhnya perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, maka Kabu-
paten Gayo Lues akan tumbuh berkembang menjadi kabupaten maju nan mandiri.

Berbagai prasarana pertanian telah dibangun dengan harapan sektor ini dapat tumbuh 
berkembang menjadi sektor penggerak sektor-sektor lain, sehingga multiplier effect-
nya dapat terasa secara maksimal. Beberapa prasarana pertanian yang telah didirikan 
antara lain, beberapa balai benih di beberapa lokasi, diantaranya Balai Benih Induk 
Hortikultura di Blang Tenggulun, Balai Benih Umum, dan Balai Benih Ikan Aih Selah.

Selain melalui pengoptimalan dan penggerakan roda perekonomian berbasis perta-
nian, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga terus menambah prasarana pendukung 
tumbuhnya perekonomian kerakyatan lainnya. Hal ini dipandang perlu, karena selain 
terbatasnya lahan produktif dibandingkan lahan yang dilindungi, juga tidak semua 
masyarakat Gayo Lues bertumpu dan berusaha di bidang pertanian.

Beberapa fasilitas pendukung lain dalam rangka menumbuhkan perekonomian Gayo 
Lues antara lain dengan pembangunan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) di depan 
pendopo Bupati Gayo Lues dan  rencana pembangunan Taman Mini Gayo Indah di 
Kompleks Perkantoran Pemkab Gayo Lues.

Dengan adanya pembangunan gedung maupun taman tersebut, diharapkan sektor 
jasa dan sektor industri Kabupaten Gayo Lues dapat melaju tumbuh mengimbangi 
pertumbuhan perekonomian sektor-sektor lain. Sehingga selain dari sektor pertanian, 
Kabupaten Gayo Lues diharapkan juga bisa mendapatkan pertambahan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dari sektor lain. Dan pada akhirnya pembangunan Gayo Lues menuju 
daerah yang sejahtera  dapat terselenggara dengan baik dan optimal.
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